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MAÑARIA, Bizkaiko erri eder bat da, Ur-
kiola mendi agurgarriaren oñarrian tinko ko-
katua. Mañariak edesti aurreko ondareak es-
kaintzen dauskuz San Martin leize arzuloetan 
orma-irudiak. Aipagarria da Mañariko arrobia 
eta marmol jaspe baltza lerro zurikoa. 1751an 
Madrid urian Jauregi eder baten kaperan jar-
tzeko 22 zutabe erosi ta eroan ebezan. Baña 
Mañariko ondasunik goragarriena bertako gi-
zakia da ainbeste mendetan lan gogorrari ekin 
eta josia. Kristau fedean eliza ederra Santa Ma-
ria da erriaren zaindaria eta jaiera aundikoa. 
Gaurko idazlanean ospatu gura dogu Mañariko 
seme idazlari ospetsua: “Kirikiño”. Gizaki ba-
koitza da bere buruaren ta elburuaren egille eta 
eragillea eta Kirikiñogaz batera, egoki da, bai, 
ainbeste Mañaritar gizon-andre agurgarriak 
agurtzea. “Zure burua da altxorra, izaten ba 
zara baikorra” Bustintza´Tar  

Ebaista 
KIRIKIÑO

Zenon Uriguen, Pasiotarra
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KIRIKIÑO. Xabier Gereñok 
diño: “Zorionekoak mundu onetatik 
alde eginda ondare ederra eskuratu 
dauskuenak. Kirikiño da guretzat 
eredu bikaiña euskeraren alde joka-
tzen. Bere bidea jarraitu bear dogu. 
Euskeraren bearrizana daukagu 
Bizkaian. Euskera da gure ondarea, 
ondasuna eta ardatza eta iñork ez 
dau munduko urre guztiagatik truk 
egingo”  

JAIOTZA TA GAZTAROA. 
Kirikiño 1866an jaioa dogu. Bere 
gurasoak Carlos ta Juliana dira. 
Erriko eskolan ikasi eban lenengo 
ta Durangon gero. Buru argiduna da 
jakin-miñez jantzia. 1878an Alman-
sa, Albazetera doa, bada, bere aitak 
an zeukan anai apaiza eta arreba bat 
ezkonduta. Kirikiñok emen oso-
tu zituan batxiller eta gañerakoak. 
Amazazpi urtekin Madrid´en dago fisika ta 
matematikan lizenziatura titulua lorturik. Bes-
te ikasle ospetsuen artean Martzelo Torrontegi, 
euskalzale fiña izan eban ikasle lagun eta bien 
arteko ikasgaia euskera da beti. Olan euskera 
sugarrak biztu ta eragin dau bere izaera ta su ta 
ke jokatuko dau beti. 1899an Bilboratu zanean 
Azkue jaunak beingoan artu eban lagungarri. 
Euskalzale aldizkarian agertu ziran lenengo 
idazlanak. Idazle ez ezik irakasle bikaiña da. 
Bizkaiko Foru Aldundiak aldi aretan euskeraz-
ko ikastola jarririk Azkue jaunaren ordezkoa 
izan zan 24 urtetan euskera jardunetan. Sasoi 
onetan maitemindu zan 1909an eta ezkondu 
bere loba Basili B. Ozerein ekin. Ez eben seme 
alabarik izan. 1913an Euskadi egunerokoa 
agertu zan Kirikiño idazlari aukeratua izanik. 
Amasei urte luzetan idatzi zituan emen idazla-

nak. Irakurleak idazgai orretara joiazan euskera 
eder-ongarria gozatzen. Urteak ez dabe par-
katzen eta Bilboko lantegia itxi eta Mañarira 
dator zartzaroa ondo bizitzeko asmoz. 1929an 
il zan gure euskerazale eredugarria, batez be, 
euskal idazlari guztientzat.

ABARRAK Kirikiñok izenburu onegaz 
argitaratu ditu iru liburu: 1) Abarrak, Bilbao 
1918. 2) Bigarrengo Abarrak 1930. 3) Iruga-
rren Abarrak etb. Bilbon. 1966an, bera ilda 
gero, liburu mardula, Kirikiñoren lan askoz 
ornidua. Euskaltzaindiak be egin eban 1956an 
Kirikiñoren bost ipuiñezko argitalpen bat Biz-
kaieraz eta gipuzkeraz. Kirikiñok asko idatzi 
eban bere bizi osoan. Ez eban izan beste ara-
zorik euskeraz idatzi eta euskera irakatsi. Idaz-
keran oso errikoia da. Gatz-ozpin biziarekin 
gozatzen zituan bere idazlanak.Bai, Kirikiñori 
erriaren euskera errikoiak sortzen dautso ja-
kin-miñ ase-eziña. Bere elburua da: erriaren 
adimena argitu, biotzak euskera ederragaz ez-
titu. Egoki dagokio gure esaera: “Eten bako la-
nak dana gainditzen dau”
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Daina-n lenengo Gabonak 
ziran etxetik kanpo. Baina ez 
ziran oporretan kanpora joa-
na zalako, ezta lagunen baten 
etxean egoalako, etxeko ipoteka 
ordaindu ezin eta etxetik joan 
bearra izan eukalako baino, obe 
esanda bota egin ebelako baino. 
Eukozan liburuak erriko libu-
rutegira eroan ebazan, nonoz 
berreskuratuteko asmoz. Arro-
pa onenak motxilan sartu eba-
zan eta noraezean ibilten zan 
lan baten bila. Gabatan aterpe-
txe batera urreratuten zan zeo-
zertxu beroa jan eta lo lasai egi-
teko, izan bere kalean bizi dan 
jenteari gabetan pasaten dakee-
naz entzuten di-
renak etzunda 
beldurra emo-
ten dau. 

Daina oso trebea zan tra-
pu zatiekaz lorak, panpinak 
eta antzekoak eiten. Orretan 
emoten ebazan ordu luzeak, 
bateren bat saltzea be lortu-
ten eban eta diru ori erabilten 
eban material geiago erosi eta 
lan politagoak egiteko.

Baina olan bizi irautea 
baino ez eban lortzen, kaletik 
urtetako bidea urrun egoan. 
Bestelako bierratara be aur-
kezten zan baina etxebakoa 
izakeran ez zan inor beragaz 
fietan.

Asko gustetan jakon par-
keko lasaitasunean txorien 
joan etorria aditutea, bai eta 
umeen barre algarak entzu-

tea, bereak aspaldi isildu 
zirealako agian.

Ume batzun izenak eza-
gututen ebazan, bai eta 
bakoitzaren ama nor 

zan bere. Eta familian 
ikusten ebazan, 

danak pozik, 
o lentzeron 
gutune idaz-

ten eta errega-
luek aukeratuten, 
orainarte berak 
eindako moduen. 

Egun orretan be-
rak ere olentzerori gutu-

ne idaztea pentsau eban. 
Ume bateri boligrafoa 

eta papela eskatu eta an asi izan 
esaldiak osatuten. Gaixoekaz 
akorde zan eta euren urkoakaz, 
txarto pasetan egongo dirala eta 
aren samine bigunduteko eska-
tzen eutson. Ainbeste gerraren 
ondorioz apurtuneko familiak 
eta ildako danakaz be akorde 
zan eta poztasun apur bat emo-
teko eskertuten eutson. Beran 
moduen kalean egoan jentea-
gaz be akordetako eskatuten 
eutson, edo eta gosea pasaten 
egoan jenteagaz.

Gutune idatzi ostean bo-
tila baten barruan sartu eta 
errekan bera bota eban, eta ur 
gainien dantzan zelan urrun-
tzen zan begire gelditu zan, 
areik eta begien bistetik galdu 
eban arte.

Gabon gau bezpera zan eta 
betiko moduan trapuzko gau-
zek eiten egon ostean parkera 
joan zan lasaituten. An egoan 
Martin txikia motorragaz ol-
getan. Aretzan motorrantzako 
pista bat eginda eukon, eta os-
ta-osta tontorrera igo ostean 
ariñeketan bajatuten zan al-
dapan bera. Barreka eta pozik 
ebilen, baina alako baten beste 
mutiko baten bide erdien az-
tute itxineko kamioiei ikusi ez 
eta bere kontra jo eban, moto-
rran gainetik airien urten zan 
eta musturrekaz lurre jo eban. 

Olentzero eta Daina
Ziortza Arrien

EUSKERAZALEAK ALKARTEA. BILBAO.  
2016ko sari leiaketa. 
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Ango odola eta umien nega-
rrak altereta Daina arrapala-
dan urreratu zan, eta umearen 
aman bile asi zan; ona beitu 
eta bestera beitu, baina aman 
zidurririk be ez egoan. Umea 
artu eta arrapaladan anbula-
tegira eroan eban odol asko 
emoten ebilelako sudurretik 
eta aotik. Anbulategian izena 
emoteko orduan azaldu eu-
tsien pasekoa eta ama falta 
zala esan eutsien bere. Lasai 
egoteko esan eutsien 112ra 
deituko ebela eta topako ebela 
ama. 

Ordu bat egon zan Dai-
na larrialdietako egongelan 
zain areik eta emakume ba-
tek Martinen ama zala esan 
eutson arte. Biak gelditu zi-
ren egongelan bata besteari 
begira, medikuak barriren 
bat emon zain. Itxaronaldiari 
luze eritzita atera zan medi-
kua azkenean. Amari azaldu 
eutson zelan sudurreko ta-
bikea autzi ebala eta opera-
tu egin bear izan ebeela, eta 
orrez ganera agine be apurtu 
ebala baina orren arin euren-
gana eroan ebielez ba barriro 
bere lekuan ipini deutsela eta 
artuko deutsola emoten dabe-
la. Amak medikuari eskerrak 
emon eta umea eskutik artuz 
kalera urten zan Dainari ezer 
esan barik. Daina aterpetxera 
bueltatu zan gitxienez umea 
ondo egoala jakinda, eta ama-
ren ixiltasuna ulertu ezinik. 

Urrengo egunean, gabon 
egunean, beren-beregi joan zan 
parkera Martin ikusteko as-
moagaz eta berari galdetuteko 

ia zelan egoan. Betiko eserlekuan eseri zan, betiko zuaitzan 
azpian eta betiko umeak ikusi ebazan korrika eta barreka, bai-
na Martin falta zan. Larritu bere egin zan Daina, txarrera egin 
ote dauan bere buruari galdetuz. Bere orretan egoala gizon zar 
bat eseri jakon aldamenean, arnas eztulka eta izerditan egoan. 
Dainak ondo egoan galdetu eutson eta gizonak baietz eran-
tzun eutson bizarra eskuagaz laztantzen eban bitartean.

- Ondo nago baina mesedetxu bat egitea bear dot. Pakete 
au eroan bear dot etxe batera eta ez naz gai ikusten. Eroan-
go al leuke berorrek?

Dainak eskua luzetu eta elbidea eta paketea artu ebazan. 
Agurea agurtu ostean papelean ipinten eban elbiderantza 
abiatu zan. Amabost minutu ingeru tarda eban etxera elduten. 
Txirrina jo eta zain geratu zan. Alako baten emakume batek 
zabaldu eutson atea. Biak alkarreri begira geratu ziran, eta ez 
zan egoera orretan aurkitzen ziran len aldia. Etxea, Martinen 
etxea zan. Amak sartzeko eskatu eutson eta egongelan eser-
tzeko eskatu eutson. Beren buruak aurkeztu ostean, Martinen 
amak eskerrak emon eutsozan umea zaintzeagatik. Luzaro 
egon ziran berba egiten eta Dainak bere egoeraren barri emon 
eutson, eta burrukan ebilela ori aldatzeko. Martinen amak 
gauen planen bat eukon galdetu eutson, ze bestela eurenean 
afaldu al ebala. Dainak gustora artu eban gonbidapena.

Afari ederra jan ostean opariak zabaltzeko or-
dua eldu zan, Martinen ama arduratuta egoan 
Dainak ez ebalako oparirik izango, eta 
berea emotea pentsatu eban. Martinek 
goizean Dainak ekarritako paketea 
ikusi eban eta amari galdetu eutson 
ea noren oparia zan. Amak paketea 
zabaldu eta sorpresa itzela artu eban, 
Daina jartzen eban opari bat egoan 
barruan. Dainari emon eutson 
eta sorpresaz zabaldu zuen 
berak ere. Bere etxeko gil-
tzak egozan barruan, no-
tatxo batekin batera: “on 
egunak bere fruitua dauko”. Daina 
pozaren pozez negarrez asi zan eta 
bere bizitza guztian ez ebala egun 
au aztuko esan eutsen, eta beti ja-
rraituko ebala urkoa maitatzen, 
errespetatzen eta laguntzen.
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ATANO III   (1926-1940-1942-1944-1946)
Zeru ederrean egongo zera Amar urtean danan txapeldun
Mariano Juaristi, zabillen Mondragonesa,
zure gorantzan natorkizu-ta Ataño Irugarrenak artua
etzaidazu artu gaizki; onek utzi zun jabetza;
ogeita bi urtez pelotarien iru partidu, bi irabazi,
txapeldun izana noski, etzan izango erreza,
bein alkarrekin egokituta eskuratu zun ogeita bi urtez
gogoan zaitut gerozti. eduki zun erregetza.

GALLASTEGI   (1948-1950-1951)
Milla  bederatzireun pasata Migel Gallastegi zoriontsu 
geitu berrogeita zortzi, iru txapelez izaki,
urte orretan Gallastegik zun laugarrengoan enpresarekin
iritsi nai ainbat grazi; bazuen naiko aitzaki;
ogeta bira sei tantorekin gero enpresak txapeldun zuan
Ataño bai zuen utzi, Barberito erabaki,
zarrak txapela erantzi zuan jokatu balute zer pasako zan
da gazteak berriz jantzi. Jainkoak bakarrik daki.

PELOTARI 
TXAPELDUNAK

Txomin Garmendia

2014´ko udazkeneko egun biurri 
bat zan, kanpora ertetzeko girorik ez, 
eta etxean zer pentsa nengon; ain pelo-
ta zalea izanik, ezagutu ditudan txapel-
dunairi bertso bat edo beste jartzea bu-
ruratu  zitzaidan. Esan dezadan, Atano 
III'na ezagutu nunerako erretiratuta 
zala propesional maillatik; ikusi nun 
ordea jokatzen, naiko zartua jakiña; 
Tolosako Beotibarren Kortabitarte la-
gun zula bi gazteen aurka. Ez det go-
goan zeiñek irabazi zuten, jendea arri-
tu zan ordea bi aiton aien jokaerarekin. 
Jaialdi batean edo bestean ere egokitu-
ta itzegin izan genduan. Bere itzegite-
ko modua ere asko gustatu zaitzaidan.

Geroztikako txapeldun guztiak, 
berriz, ezagutu ditut jokatzen, eta 
esan, bearra daukat ordu gozo asko 
eman dizkidatela. Ori da arrazoi nere 
lantxo au asteko. Norbaiten gogozkoa 
izango ote da?

Pelota-zale izate a da 
nik dadukaten dotea, 

eta gordean ezin eduki 
jakinduri arlotea; 

nere denboran nolabaiteko 
pranko badaukat botea, 

neretzat gaitz litzake ordea 
ixillikan egotea.

Jaun zerukoa Zure bear naiz 
ori da gauza jakiña, 

komeni bada argitu zazu 
nere meraori ariña; 

irakurleak, kantatutzea 
oi da nere atsegiña, 

zuen gogokoak izan ditezen 
egingo det alegiña.
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BARBERITO   (1953)
Milla bederatzireun pasata Barberito etzan nolanaikoa
berrogeita amairun geundela, bazitun milla alderdi,
Barberito orrek jokatu gabe mutil aundia ez geniun baiño
or jantzi zigun txapela: askori eman arpegi;
berak etzuan bate errurik lenengo txapela Errioxara
etzun jantziko bestela, etzan izandu geiegi,
dirua izan zan pekataria zartu baiño len il zitzaigun da
beste askotan bezela. zeruan gertatu bedi.

SOROA   (1954)
O Elduaingo seme jatorra Urtebetean ibillia zan
peloteria izana, txapeldun ederbegira,
Soroa gendun egun batean sari geiago ere ekarriz
ortarako naio zana; bera jaio zan kabira;
bere denboran aren ezkerrak ez gendun uste baiña denboraz
ematen zun zer esana, gauzak aldatzen dira,
Barberito lau tantotan utziz Arriaran Bigarrenak artu zun
txapela jantzi zuana. urrengo urtean segira.

ARRIARAN  II   (1955-1956)
Arrasate arrak Eibar orretan Beti etzegon irabazterik
bere karrera asten du, iñoiz gertatzen zan galdun,
Soroa amairu tantotan utziz baiña Arriaran Bigarrena
txapel ederra jazten du; jatortasunean zaldun;
Gartziariñoren aurka bigarren anaia lagun aurren zuala
urtean irabazten du, bi-bitara ere txapeldun,
pelotari bat saiatuagorik nere galdera, ainbeste grazi
ogiak ez du mantendu. edozeiñek izan al dun?

GARTZIARlÑO   (1957)
Jesus Gartziariño bizkaitar Urtebetekoa izandu zan
mutiko bikaiña gendun, bizkaitarran iraupena,
Arriarani irabazita urrengo urteko txapela gendun
bera urrengo txapeldun; Ogeta gaztearena;
ezker-eskubi sendoak zitun baiña oraindik Gartziariñoz
gerria bigun da legun, bagendun itxaropena,
pelota-zaie baldin bazera denborarekin iritsi ere bai
ala ikusiko zendun. pentsatutzen genduena.
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OGETA   (1958-1959)
Gazteizko semea genduan Berak jokatutzen zuanean
zeritzaiona Ogeta, prontoian ura jendetza!
plazara erten zan mutikoa Arentzat aurkaria jartzen
pelota-doaiz beteta; etzegon oso erreza;
emezortzi urte zitunerako bi urtean eduki zularik
jendea bere zale-ta, pelotako erregetza,
ezagutu dan onena zala ustegabea askorena zan
askok esaten dute-ta. urte geio iraun eza.

AZKARATE   (1960-1961-1962)
Ogetak zitun ainbat alderdi Beraz iru txapel eskuratuta
asiak ziran murrizten, Ilario Azkarate,
baiña Azkaratek irabaztea edozein etzala izandu
askok ez gendun sinisten; konturatuko zerate;
iru urtean iru txapel ziran dotorezi aundirik etzun
Elorrion danan bisten. baiña bazin milla arte,
geroxeago beste iru ere, iñork par gutxi egingo zion
nunnai ez dira iristen. sasoia zeukan bitarte.

GARTZIARIÑO   (1963)
Urte ontako txapelketa ura Orrelakorik egingo ote
erabaki zan Tolosan, izen aundiko beste bik,
berriro gure Gartziariño Batek galdu bear zun baiño
txapel jaztera igo zan; orrelako errezkerik;
Azkarate bat bi tantoz utzi Pelota zaleak ez du egingo
ain prontoi aproposan,  olako emaitzan eskerik,
ura ez dago adierazterik pelota biribilla gendula
ez bertsotan da ez prosan. etzan entzuten besterik.

AZAKARATE   (1964-1965)
Urrengo urtean berriro biak,  Azkarateren izena zijoan
polita izandu zan au,  bere lañan merituan,
Azkaratek ogeita bi egin  edezozeln lekura joanagatik
Gartziariñok amalau;  gaizki ezin gelditu an;
aurreko urtekoa oroituz  sarri prontoiak jarri ere bai
askok egin zuten barau; jendez ezin kabituan,
pelotan emaitzak orrela dira  beraren aurka ziran askore
beren errezo ta birau. aldera ekarri zituan.
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Azkoitiarrari orra etorri 
txapela jazteko txanda, 
Azkarate bat menderatu zun 
zitun guztiak emanda; 
amairu tantotan utzi ere 
Astelenera joanda, 
Ataño mutil txikia baiño 
aundia ere izanda.

Osaba zuan botillerotzan
ainbeste izen zeukana,
Atanotarrai orra aunditu 
aurretik zeukaten pama;
osaba-illobak besarkatuz 
biIdurik alkarrengana, 
pelota bizi dan bitartean 
aztuko ez dan laztana.

ATANO X   (1966)

Azkaratek oraindik bazuen 
komeni ainbat oiartzun, 
edozein aurkari zuala ere 
arek dotore erantzun; 
eta berriro Atano txikian 
aurka jokatu bear zun, 
oore guztiz irabazita 
seigarren txapela bazun.

Azkaratek eta Atanok or 
osatzen zuten bikoa, 
bat aundia baldin bazan ere
txikia Azkoitikoa; 
baiña pelotan ikusitzean
txalotutzeko naikoa,
Elorrioko erraldoia ta 
Aizkoitiko mutikoa.

AZKARATE   (1967)

Gure Ataño oraindik ere 
zabillen ederbegira, 
bi urte aurreko txapelari 
eman nai zion segira; 
Azkarate amazazpikin utziz 
joan zan ogeita bira, 
bigarren txapela era orretan 
eraman zun Aizkoitira.

Osaba bizkorra zala baiña 
illoba etzan motela, 
penagarria osaban gisa 
esku aulak zituela; 
esaten dute larrosa danak. 
arantzak badituztela,
pentsatzekoa da, txapel 
geiago izango zitun bestela.

ATANO X (1968)

Atano amargarrenari ere
bukatu txapel karrera,
Naparrotik zetorren gazte bat
ezker indartsua bera;
Aizkoitiarra etzan pasatu
zortzi tantotik aurrera,
txapela Erretegik eraman zun
gure anaien lurrera.

Naparra orrela joan zan
lendabiziko txapela, 
bigarrena ere Erretegik 
Lajos mendean zuela; 
aitortu bear bere boleak 
jendea arritzen zutela, 
geroztik Naparron bazan
txapela perretxikoak bezela.

ERRETEGI  I   (1969-1970)



Gizartea 11

Joan zan urtean galdu zun Lajos
aurtengo ontan txapeldun, 
batekoz bestera gauzak aldatu 
Erretegi erten zan galdun; 
Larrazaingoa seme bizkorra 
aurreko zarran eredun, 
txapa gaiñeko autsak kendutzen 
ura ikusitzen gendun.

Amazazpi tantokin Donostin
Erretegi zun utzia, 
Ultzamatarrak bere balioa 
garbi zun erakutsia; 
beste pelotariengandikan 
zerbait bazun berezia, 
txapel ederra jantzi zuanda 
ondo zeukan merezia.

LAJOS   (1971)

Berriro ere etorria zan 
Erretegi zarraren txanda, 
etzabillela nola-naikoa 
asko geunden antzemanda; 
oraingo ontan ezkerrarentzat 
gauza erreza izanda, 
aurkaria bear zun Lajos 
erreteriratua zan da.

Urte ontakoa jantzi zun eta 
da beste iru segiran, 
Tapia, Gorostiza. eta Lajos, 
galduta gelditu ziran; 
urrengo urtean Lajos nagusi 
Erretegi gaitzaren jiran, 
uste gabeko ezbear oiek 
nola danontzako diran.

ERRETEGI  I   (1972-1973-1974-1975)

Gorostiza bizkaitar gaztea
pelotari egokia,
beste bizkaitar bati aurrez
jarri zion bekokia;
Gartziariño Laugarrena zan
ark ere nai zun aulkia,
Gorostizaren buruan zeukan
txapelak bere tokia.

Bi bizkaitarrak jokalekua
izandu zuten Logroño, 
da gazte auek jendea pranko
eraman zuten araño; 
txapela bakarra zedukaten 
iak naiko zuten baiño, 
amabi tantotatik  gora  
etzan pasatu Gartziariño.

GOROSTIZA   (1977)

Leitzar eder bat izan genduan
Bengoetxea Irugarrena,
ezker, eskubi, pote, bolea,
berezia zatorrena;
beraren aurka ezin zeiken joan
elbarri edo errena,
da bi urtetan menderatu zun
Gartziariño Laugarrena.

Bi partiduak Gazteiz orretan
jokaiutzeko baldintzak, 
amabi ta amar tanto ziran 
Gartziariñon emaitzak; 
alperrik nunbait bizkaitar
 oien errezo eta otoitzak, 
txapeldun aundi bat orrelaxe
eskuratu zuan Leitzak.

BENGOETXEA  III   (1978-1979)
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O Erasungo seme onentzat
badaukagu zer esana,
bederatzi urtez jarraieran 
txapela jantzi zuana;
Erretegi Bigarrena degu 
pelotarako jaio zana, 
pelota bizi bada beintzat
iñoiz aztuko ez dana.

Aurre ta atze jokatutzen zun 
da danetara iritsi, 
pelotarien kastakoa zan 
bazuen naiko erentzi; 
ogeita bi ikusi arte ark 
iñoiz etzuan etxi,
onak asko izandu dira bai,
baiña orrelako gutxi.

ERRETEGI  II   (1980-1981-1982-1983-
1984-1985-1986-1987-1988)

Urte onetan Erretegingana
iritsia zan Tolosa, 
Amezketarra ondo zabillen
guretzat etzan arrotza;
mutil aundia ezker-eskubi
eskuz-esku aproposa, 
da nola esan Gipuzkoarrai
onek eman zigun poza?

Ogeita bat urtez txapela gendun
gure lurretik kanpora,
Tolosari esker zorionean
etorri zan Gipuzkora;
emeretzikin Erretegi utzi
bagenduan naiko lora,
urrengo urtean berriro joan zan
len egondako txokora.

TOLOSA   (1989)

Tolosa orrek pozetarako 
naiko arrazoi bazuan,
baiña berriro makurtua zan
Erretegiren erasuan;
zortzi tantotan Tolosa itziz
da partidu erosuan,
amargarren txapel eder ori
orre laxe jantzi zuan.

Amargarren txapela jaztea
etzan azio makala, 
baiña Erretegik erakutsi zun
oraindik zerbait bazala; 
zeiñek esan amaikagarrena
berriz jazteko zeukala, 
esan bear da Erasundarra
bakarra izandu dala.

ERRETEGI  II   (1990)
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Euskal Erriko Erlijioso 
Teología Institutuan.
Euskal Erriko Erlijioso 
Teología Institutuan.
Aldaketa batzuk izan dira Euskal Erriko 
Erlijioso Bizitzan. 
Oien artean Zuzentzari buruz.
Zuzendari berritzat aukeratu izan da PATXI 
OTAMENDI. Patxi Otamendi jauna: ! ongi 
etorria !
E.–  Noiztik dator zure izentapen berria?
Patxi Otamendi.– Aurtengo 2.017tik. Orain 
artekoa 2.013-2.017, Juan José
Brunetek, Lasalletarrak bete dau.
E.–  Azalduko zeinkez zure ibilbidearen zer-

tzaladak?
P.O.–  Bai noski. Ona batzuk: Madriden Teo-

logi Pastoraltzako Lizenzia.
Orrezaz gañera amar urtez, Pastoraltza arloan 
euskal irakasle
Erjioso Ikastetxe baten.
E.–  Ze gaiak azaldu zenituan?
P.O.–  Erligio ta Filosofi gaiak.

Orrreikaz batera, Bilbaon, LAGUN deritzon 
Famili Ibilbideak zuzentzeari ekin nion. 
E.–  Ostantxeko lanik jorratu al dezu? 
P.O.–  AGURAÑEN amabost urte bizitu naiz 

inguruko parrokien ardura izanik.
E.–  Ba al dozu asmo berririk urrengo ekital-

dietarako? 
P.O.–  Bai jauna: orañarte izandako elkarizke-

ta, gogoeta ta ausnarketak sekularrei eta 
Erligiosoei jagokezanak eskeintzea.

Ona emen ezbardiñetako famili karismatikoa-
ri zuzenduko doguzan galdera batzuk:
– Zeintzuk dira emondako aurrera pausook?
–  Zeintzuk arkitutako zailtasunak eta irtenbideak? 
–  Nolako arduraz saiatzen zaríe ezitzeko 

arloan?
–  Ze lan obetu laikoen eta erligiosoen alkartea?
Urrungo batean eginbide zabalago bat agertu 
neike.

MUNETXE
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1. ZATIAN.

AURKEZPENA
Urteak aurrerantza eta nor-

beren oroimen, gogo, oldozmen 
edo ta buruan erabilteko gaitasu-
nak berantza doazenean, nai-ta 
oraindiño asko igarri ez arren, nire 
Etxe-Nagusi edo ta Euskalerria-
ren askatasunezko eragozpenari, 
ainbeste ikertze lan eginda gero, 
itandu bat agertzen jat zital, nere 
oldozmenaren susmo edo gogake-
tetan:

Orain zer egin? Ez da 
itaun makala. 

Urte batzuk ba-dira, jakin ne-
bala zelan 325eko urtetik ona 
Nizean, Jainkoaren izenean era-
bagitu zan Erromatar kaisartza, 
eta edesti guztitik iraingarri(1), ze-
lango odol-jariozko kalteak ekarri 
euskuzan, guda-indarrez katoliko-
menperatzail batzangoaren asmo 
orreik ezarri naian.

Zergaitik?
Jainkoa Berak, izadi oneri be-

reztu eutsoezan legeakaz, bereiz-
tasunezko askatasunez sortarazi 
eban gizadiari, eragilletasunaren 
arduradunezko almenagaz izateko 

irasi euskulako. Ludi onek daukazan berezko legeakaz, 
esaten dauan lez. 

Eta gizarte orreik berezko eta bereiztasunezko az-
tura-bidean nortasundutako erriak jaio ba-ziran, guztiz 
aurkakoak dira norkeriz, errigizarte ezberdiñ orreik in-
darrez alkartu edo batzangotzea katolikotasunaren al-
derdikeri orreitan, berezko legearen kanpokoa dalako.

Orregaitik gaur, laterritutako Mundu ta Europa onen 
aleman, italiar, espainiar, frantzez eta abarrezko gogoe-
tan, gudaren arau-bidez gaiñean daukaguzan kaisar-
tzazko arrano aundi orrein eraso zital gogorrari aurka 
egiteko, berezko errigizarte lez alegiñ aundiak egin bear 
doguz, Jaungoikuak ipinitako Legeakaz bizirik iraun 
gura ba dogu.

EUSKALERRIAREN 
EDESTIA-I (II .)
EUSKALERRIAREN 
EDESTIA-I (II .)

(1) Iraingarri = muy ofensivo.
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Adibidez
Gaztelera, orduko Burgos ta Kan-

tabria bitarteko euskaldunen artean, 
eta erromatarrak ekarri eben menpe-
ratzaillezko latiñakin, euren artean 
indarrez edo gudaz mende aituteko 
sortu zan latin-kumezko mintzadar 
bat baño besterik ez da, Asturiasen 
bable, Nafar ego aldean ta Aragoi ipar 
bitartean nafar-aragonesa eta gaurko 
katalana sortu zan lez, Afrika, Asia ta 
Europa osoan sortu ziran antzera.

Latinkume orreik ez ziran izkun-
tzak, euren arteko arazoetatik urtete-
ko, mendeko indarrean beartuta sortu 
ziran zentzunbako mintzadar batzuk 
baiño, besterik ez.

Beste gauza bat da, Erromatar 
menperatzailleak katolikotasunez-
ko latiñean batzeko, berezko erritar 
izkuntzak ezereztuteko ibili ebezan 
leentasunak, eleiza onek 2.000 urtetan 
latiñ eta latinkumeak erri izkuntza lez 
beartu egin dauskuezala, berezkotasu-
nean sortu ziran azturazko mintzoe-
rak debekatuta, gure edestiaren azal-
keran argi guztiagaz agertuko dana.

Zer egin?
Alde batetik: gure Euskalerriko biziaren aurka dago-

zan alegiñak gelditzeko, zentzun aundiko egiak edo ta 
edestiaren ziurrezko barri ugariak bear doguz. 

Bigarren: erromatar katoliko-merkantil kaisar-men-
peratzaill arrano aundi orreik norkerizko guzurragaz 
ainbesteko gerizpe aundia egiten dauan lez, eskubidea-
ren argibide guztiak biztuta bear doguz zalantza barik, 
eta artean gure Euskerazaleak eta Euskerazaintzaren 
alkarteak daukiezan aldizkariak beste askoren artean 
bear dira, Euskalerria, abertzaletasunezko sugar eta 
zuurtasunezko argibarik geratu ez daiten. 

Irugarren: Gure euskerazko gorputza gaztelanizatu 
ez daiten egin, gaur gure arteko alperkerigaitik igarri 
barik egiten gagozena, euskal senari laguntzeko, eus-
kereagaz arduratu ta zaiñ egon, gure aurreko jakitunak 
egin eban lez: erriko jakitunen batzar edo bazkun an-
tzera irasi ebazan Euskerazaleak, Kardaberaz edo euren 
ondorengo jaio zan Euskerazaintza talde lakoak bear 
doguzelako, ardura orreik Euskalerri osoarenak izan da, 
Euskaltzaindiak bera bakarrik ezin dabezelako eroan.

Danak elburu bakar eta batera baiña, buruan kirio-
tzaren(1) amaierak, euren bat-egiteko alkartasunean egi-
ten daben antzera.

Gaur zoritxarrez, Gaztelera ta Frantzez izkuntzak 
gureak be badirala entzuten dogu, eta ez da olan iñun-
dik iñora begituta be. 

(1) Buruko Kiriotza = conexiòn sinaptica del sistema nervioso en la cabeza y cuerpo.
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Izkuntza, leiñu edo erri batek 

bere oiturazko askuntza bidean 
ulermentzeko, sortzen dauan tres-
neria da, eta ez edozelakua, euren 
senezko tresneri biurtzen dalako.

Euskerazko azturan, gure bizi-
tzazko euskaldun ama izendatu gen-
dun, eta beren izena artuta, euskal-
nortasunezkoak biurtu ginduzan.

Euskerea, euskal nortasuna da ba, 
gure sen ta sendiaren arduradunez-
ko ardatza biurtu dalako, eta jakitu-
riz eta bakezko ulermenean betetan 
ba doguz gure azturazko eragilleta-
sunak, urbillago eukiko doguz bes-
te erriak, Jaungoikoari begira gurea 
lez, bizitza oneri ulermeneko eran-
tzun eder bat emonekoak dirala-
ko, eta nortasundutakoak alkartuta 
ulermendu gaitezen, gai-izadi onek 
bear dauan eragilletasunagaz ardu-
ratu bear garela.

Ez dira edozer gauza nortasun-
dutako izaera orreik, ez. 

Gure euskal arbasoen azturazko 
ikasketak izaerazko bidean oituraz, 
askatasunaren demokrazizko zen-
tzuan lur eta Jainkoari begira egokitu 
ba ebazan gauza guztiren izenpeta-
sunak, gure barnean baituta gero, ez 
dira errez zentzu aundiko irarketa(1) 
orreik gainmarratu edo aienatu egin-
go, beti gogoratuta begirameneko 
lots aundiz, gure lege-zarrak lez. 

Orregaitik dira jendekuntzazko 
nortasunezkoak, azturaz eta oitu-
razko bidean egiten diran izkuntzak, 
eta orregaitik gure Euskalerrian gaur 
arteko azturan, arbasoen eginekoak 
euren oituraren mintzazko senetik 
gogoratzen doguzanean, gure go-
gora agertzen doguzan ikasitakoak, 
euren zentzun ta ekanduzko izata-
sun ederrenean agertzen jakuz.

Guzti ori eukiko ete dabe, guda indarrez ta menpera-
tasunezko ekintzan sortutako latinkumezko mintzadar 
orreik ?.

Jainkoaren Legean gauza orreik lortzeko, mundu 
onen gizadia, gaiak daukan berezko nortasunaren zen-
tzuan ulermenduta lortu bear dituz, eta danon arteko 
ulermenak parean ezarri ondoren bardinduta, egin bear 
doguzenak, erabagi onaren erantzunak edo Jainkoaren 
legezko arrazoi ingurukoak izan dagiezan alegindu bear 
gara.

Beste gauza bat da, norberaren sasiulermenak beste 
buruetan sartu gurea, or ez dalako agertzen, ez Jainko 
Legerik ez ezer, norkerizko alegiñetatik kanpo.

(1) Irarketa = impresiones o conocimientos impresos 
en nuestro saber cognitivo.
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Idaz lan au egiteko, noren 
laguntza artzen dot

–  Izkuntza eta edesti arloan idazlari batzu-
ren laguntza izan dot.

–  Zubiaga eta Legarreta Felix Origen del 
Vascuence.

–  Beragaz egonda, Gazteleraz emon eus-
tazan Vascoeuropeismo versus Indoeuro-
peismo. Eta euskeraz idatzita daukan: 
Euskera ermeneutika liburuetatik artu-
ta.

–  Liburu oneik Internetetik atarateko dau-
kan  elbidea: 

http://www.todoebook.com/Erroteta/ 

–  Arrindatar Anastasioren Magia y religión 
primitiva de los vascos.

Itauna eta Erabagia
Zalantza onen artean ibilita, daukadazen 

lagun jakintsuari itandu neutsien, ia zer izan-
go ete zan egokiena, eta danak: Euskalerriaren 
buruz aurkitzen dodazan lengo ta gaurko zeaz-
tasunezko argibideak, nai eta luzeak izan arren, 
ondo zeaztuta idatzi daizuzala Euskalerriaren 
edesti lez, esan eustien. 

Eta erabagi ori artu neban.

Idaz-lan onen aldizkariak
100 orri edo ale daukazan Euskerazaintza-

ren aldizkariarentzat, egitamu aundia dan lez, 
bost edo sei aldizkaritan uste dot osotuko do-
dala, eta luzetu bear bada, bear direzan aldiz-
karitan azalduko dogu, Jaungoikoaren lagun-
tzagaz.
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–  Arturo Kanpionen Navarra en 
su vida histórica.

–  Ugaldetar Martinen: Síntesis de la 
historia del pueblo vasco. Eta iru 
liburutan idatzi eban: nueva sín-
tesis de la historia del pueblo vasco.

–  Auñamendiren edestiko liburu-
bildumatik. 

–  Gran Diccionario Enciclopé-
diko Ilustrado Selecciones Del 
Readers Digest.

–  Nuñez ta Astraintar Luisen: 
El Euskera Arcaico (extensión 
y parentescos) liburutik be bai, 
zeaztasun batzuk artzen doda-
zalako.

–  Euzkadi Online: La primitiva 
lengua de los antiguos europeos. 
Interneteko elbidea:
email@EuzkadiOnline.com

–  TOPONOMIA VASCA EN 
EUROPA

–  Prehistoria, de la Universidad 
Nacional de Educación.

–  Anastasio Arrindaren: Los vas-
cos de la magia al animismo. Eta 
los vascos de la caida de Roma al 
cristianismo.

–  Barandiarantar on-Joxemielen 
Euskal-Kulturaren Aitalen, 
baita bere lan kopurutik artuta 
daukazanak.

–  Latiegitar Bizentek: Euskal Kris-
tautasunaren Sorkuntzatik asita, 
daukazan bederatzi liburuetatik. 

–  Eta irakurri egin dodazan ain-
bat libuetatik.

Atutxa´tar Paul
Zornotzan 2.017ko urtean Urrillaren 16an



ARPIDETZAKO TXARTELA

ZER aldizkaria artu gura dot eta bialdu egidazue zuzenbide onetara:
................................................................. tar  .............................................................................
............................................ kalean (auzoan ............................................................. zenbakian
...........................................................errian,  .......................................errialdean (probintzian)
Arpidetza ordaintzeko (ogeitamabost euro) kontu one tan:
Eus ke ra za leak, Bil bao biz kaia kutxa : ES28 2095 0000 74 2000089615 zenbakidun diru-kontura.
ZABALDU DAGIZUN “ ”. Arpidedun bakoitxak billatu begi beste bat!

EuskErazalEak. Colon de Larreategi, 14-2. Tel. 94 423 53 22. Bilbao - 48001 
info.eus ke ra zaleak@gmail.com.
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IPUIN SARIKETA

Mesedez bialdu CD edo disketea

EUSKERAZALEAK ALKARTEAK, urte guztietan lez aurten be, ipuin sariketea iragarten dau, 
oiñarri-arauak oneik dirala:
–   Ipuiñak euskeraz eta erriak erabilten dauan euskalkia erabilliaz idatziak izan bearko dabe eta idazkerea, 

EUSKERAZAINTZAk argitaratua eta ZER aldizkarian erabilten dana.
–  Ipuinak asmaturikoak edo errian batuak izango dira, ez idatzita dagozanak edo itzulpenak.
–   Luzeera iru orrialdetik lau orrialdera, idazkiñez idatzita eta bitarte bi dirala. Saria irabazten dabenak 

ZER-en argitaratuko dira. Saririk irabazten ez dabenak be bai ipuiñaren barrenean idazleak baimena 
emoten dauanean.

–   Azillaren azkenerako EUSKERAZALEAK ALKARTEAren etxean (Bilbaoko Colon de Larreategi, 
14, 2ª eskoia) egon bear dabe. Abenduaren azkenerako emongo da maikoen erabagia eta Zer-en agertuko 
da, Urtarrillean.

–  Sariak bost izango dira: 1.ª  300 euro 4.ª 120 euro
2.ª  240 euro 5.ª   60 euro
3.ª  180 euro

–   Ipuiñak izen ordeagaz bialdu eta karta-azal txiki baten barruan edo  
info.euskerazaleak@gmail.com izen-ordea ta izena.

–  Epea azillaren azkenera arte. EUSKERAZALEAK
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Euskaldun barrientzatEuskaldun barrientzat



Olentzero joan zaigu 
mendira lanera 
intentzioarekin 
ikatz egitera. 
Aditu duenian 
Jesus jaio dela 
lasterka etorri da 
berri ona ematera. 

Orra! Orra! 
Gure Olentzero! 
Pipa ortzetan duela 
eserita dago 
kapoiak ere baditu 
arraultzatxuakin 
biar meriendatzeko 
botila ardoakin. 

Inolaz ezin dugu 
Olentzero ase 
bakarrik jan dizkigu 
amar txerri gazte. 
Saieski ta solomo 
makina bat este 
Jesus jaio da eta 
alaitu zaitezte. 

Orra! Orra!...


